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[Proposta inicial 20/10/22]

[Escena 1 - Al casc antic de Solsona]

Entra en escena la Maria, la nostra protagonista. Una dona d’uns 40 anys, atrafegada amb
les cabòries del seu dia a dia. El què l’espectador no sap és que està buscant un local per
engegar un negoci.

La veiem accedir al casc antic de Solsona a través del “Portal del Pont" i es dirigeix cap a la
Plaça Major. Va mirant els comerços.

Del què ella no se n’adona, és de que està trepitjant un terra, unes llambordes, que
expliquen moltes històries!

S’escolta una veu en off, que diu:

“T’han explicat alguna vegada que per allà on camines, també hi han caminat cavallers,
nobles… I que dels descendents d'aquesta casa (Casa Aguilar) nasqué un explorador català
que va ser colonitzador i governador de Califòrnia (al segle XVIII)?

Mentre se sent la veu en off, sembla que la Maria s’imagini sentir cavallers passant pel seu
costat. Aixeca la mirada per observar els “caps de biga” de la casa Aguilar metre n’escolta la
història. Entra dins d’algun comerç local.

[En text: Casa Aguilar, Plaça major de Solsona]

-

[Escena 2 - Al casc antic de Cardona]

Canviem d’escena i veiem a la Maria atravessant la muralla de Cardona pel Portal de
Graells, mentre escriu un missatge, distreta, amb el mòbil. La veiem que s’atura i mira
l’aparador d’algun comerç del casc antic a la Plaça de la Fira (a determinar).

En aquest cas la veu ens informa:

“O sabies que just ara fa 600 anys, en aquesta plaça sonava el toc de trompeta (o el pregó
públic) per tal de convocar una reunió del Consell General de la Vila? I és que s’havia de
trobar el mitjà per sufragar les despeses d’una expedició marítima (que partiria cap a
Nàpols) en socors del rei Alfons el Magnànim.”

https://ca.wikipedia.org/wiki/Governador_de_Calif%C3%B2rnia


Mentre s’escolta la veu en off, sembla que la Maria escolti “un toc de trompeta subliminal”, i
s’imagini gent acostant-se a la plaça… i somriu sorpresa en descobrir la riquesa històrica
del lloc on es troba.

S’acosta a l’aparador d’algun comerç de la plaça (a determinar).

[En text: Plaça de la Fira (Cardona) - 1422]

-

[Escena 3 - Al casc antic de Manresa]

Per últim, veiem a la Maria, passejant pel carrer Sobrerroca de Manresa.

La veu ens explica: “I aquest carrer, era la “crème de la crème” de l'alta societat burgesa. Hi
transitaven cavalleries i carruatges, i s’omplia de noies casaderes amb bonics vestits a qui
els senyors saludaven amb èmfasi, aixecant el seu barret de copa alta del cap. Des
d’aquests balcons els veïns feien juguesques sobre quina seria la propera parella
d'enamorats….

Mentre sentim la veu en off, sembla que la Maria s’imagina noies i cavallers passejant pel
seu costat, a qui saluda amb una lleugera inclinació de cap. I mira cap amunt, als balcons,
imaginant-se els veïns xafardejar… i somriu.

[En text: Carrer Sobrerroca (Manresa) - Anotar referència històrica]

-

[Escena 4 - La Maria i la Xarxa de Barris Antics]

Veiem a la Maria a casa seva, amb el portàtil, accedint a la BBDD de la Xarxa de barris
Antics. Està fent una recerca d’un local. Tornem a sentir la veu en off:

Tu també tens molt a explicar. A Xarxabarris.cat hi trobaràs censats tots els locals
comercials disponibles, en barris antics de Catalunya, dels 33 municipis adherits a la xarxa.

Volem ajudar-te a que escriguis la teva pròpia història.

-

[Escena 5 - La Maria lloga un local en un barri antic]

Veiem a la Maria davant d’un local comercial disponible. En té les claus a la ma. Està molt
il·lusionada. Hi accedeix. (Municipi/local a determinar). La veu en off conclou:

Dóna valor al teu passat… i segueix fent història al teu barri antic.

-

[Text: web de la BBDD de Xarxa de Barris Antics i Logos.]



-

REFERÈNCIES HISTÒRIQUES:

Cardona:

● https://www.catalunya.com/conjunt-historic-del-nucli-antic-de-cardona-17-16003-174
?language=ca

Solsona:

● http://turismesolsones.com/es/que-visitar/visites-guiades/visites-guiades-nucli-histor
ic-solsona/

● https://ca.wikipedia.org/wiki/Casa_Aguilar
● https://ca.wikipedia.org/wiki/Gaspar_de_Portol%C3%A0
● https://solsonaturisme.com/ca/imprescindible/carrer-de-llobera/
● https://www.lavanguardia.com/20031212/51262785571/secrets-de-solsona.html
● https://solsonaturisme.com/ca/que-fer/els-caps-de-biga/

Manresa:

● https://www.centrehistoricmanresa.cat/
● https://www.historiesmanresanes.cat/ (Un carrer senyorial: prohoms i burgesos)
● http://www.manresaturisme.cat/cat/article/5531-centre-historic-de-manresa
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